Załącznik nr 2

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
Sposób powstawania poszczególnych kryteriów:
- doświadczenie własne LGD z poprzedniego okresu programowania: wybór
najsprawniejszych metod z poprzedniego okresu oraz eliminacja najsłabszych metod
- uaktualnienie procedur na podstawie aktualnych analiz
- dopasowanie tworzonych procedur do aktualnie wyznaczonych celów i przedsięwzięć
- tworzenie procedur na podstawie minimalnych wytycznych określonych przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Kryteria wyboru operacji zatwierdzane są w formie karty przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia. Zgodnie z postanowieniami regulaminu Rady prawo występowania z
inicjatywą w sprawie ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania
posiada Rada. Sposób uregulowania tej sprawy wynikał z uznania, że Rada jest organem,
który ma największą i stale aktualizowaną wiedzę o wnioskach składanych za
pośrednictwem Stowarzyszenia. Dokonując oceny wniosków Rada na bieżąco weryfikuje
adekwatność przyjętych kryteriów oraz ich skuteczność jako instrumentu pozwalającego
wybrać operacje najlepiej przyczyniające się do rozwoju obszaru i osiągnięcia celów Lokalnej
Strategii Rozwoju. Rada ma także stały kontakt z wnioskodawcami i z tego powodu ma
dobre rozeznanie odnośnie opinii różnych środowisk lokalnych na temat stosowanych
kryteriów wyboru operacji. Jeżeli Rada uzna, że przyjęte przez LGD kryteria wyboru operacji
nie spełniają oczekiwań ponieważ np. widoczny jest brak zainteresowania konkursami to
należy je zmodyfikować, zgłasza stosowny wniosek do Zarządu. Wniosek powinien zawierać
propozycję nowych kryteriów wyboru operacji oraz uzasadnienie proponowanych zmian. Po
otrzymaniu wniosku Zarząd ogłasza konsultacje społeczne dot. nowych kryteriów. Po czym
jest zobowiązany przygotować projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem i zwołać Walne
Zebranie Członków, które po przedstawieniu sprawy i dyskusji przeprowadza glosowanie
nad wniesioną uchwałą. W zależności od celu operacja przyporządkowywana jest do
odpowiedniej karty oceny za zgodność z kryteriami. Operacje wpisujące się w cel ogólny I
oceniane są na karcie stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu Rady Programowej,
natomiast operacje wpisujące się do celu ogólnego II i III oceniane są na karcie stanowiącej
załącznik nr 5 do Regulaminu Rady Programowej. Minimum punktowe dla projektu ustalono
na 3 pkt. Poniższe tabele obrazują kryteria dla poszczególnych celów ogólnych:
Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

Miejsce na pieczęć LGD

KARTA OCENY OPERACJI
wg lokalnych kryteriów wyboru
Rada LGD Partnerstwo Dla Rozwoju

POSIEDZENIE RADY NUMER:
NUMER WNIOSKU:

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:
Cel II: Wiedza, kompetencje i kreatywność mieszkańców kluczem dynamicznego
rozwoju
Cel ogólny LSR
Cel III: Nowoczesna i funkcjonalna infrastruktura publiczna gwarantem właściwego
rozwoju społeczności lokalnej z zachowaniem lokalnego dziedzictwa i
poprawy atrakcyjności turystycznej
LOKALNE KRYTERIA WYBORU

PUNKTACJA
Operacja ma innowacyjny charakter w odniesieniu do:
1 pkt - nowego produktu lub usługi
1 pkt - nowej formy lokalnej współpracy

1
1 pkt - nowej organizacji i zarządzania
Innowacyjność

1 pkt - nowego sposobu lub zasięgu promocji
0 pkt – operacja nie zawiera elementu innowacyjności
3 pkt – operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkanej
przez mniej niż 5 tyś. Osób (wg stanu na dn. 31.12.2013)

Spójność terytorialna w zakresie
włączenia społecznego

2 pkt – operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkanej
przez mniej niż 6 a więcej niż 5 tyś. Osób (wg stanu na dn.
31.12.2013)

2
1 pkt – operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkanej
przez mniej niż 7 a więcej niż 6 tyś Osób (wg stanu na dn.
31.12.2013)
0 pkt – operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkanej
przez co najmniej 7 tyś. Osób (wg stanu na dn. 31.12.2013)
1 pkt – wykorzystuje zasoby przyrodnicze

3

Stopień wykorzystania zasobów
wewnętrznych obszaru

1 pkt – wykorzystuje zasoby krajobrazowe
1 pkt – wykorzystuje zasoby historyczne
1 pkt - wykorzystuje zasoby kulturowe
1 pkt – efekt działań przyczyni się do promowania obszaru LGD

4

Promowanie obszaru LGD
0 pkt - efekt działań nie przyczyni się do promowania obszaru LGD
1 pkt – wnioskodawca prowadzi działalność statutową/gospodarczą
min.3 lata

5

6
7

Okres działalności wnioskodawcy

0 pkt – wnioskodawca prowadzi działalność statutową/gospodarczą
krócej niż 3 lata

Zasięg oddziaływania działalności
organizacji na grupy
defaworyzowane

1 pkt - obejmuje działalnością grupy defaworyzowane

Zasięg oddziaływania operacji na

0 pkt – nie obejmuje działalnością grup defaworyzowanych
1 pkt - działania operacji obejmują grupy defaworyzowane

PRZYZNANA
OCENA

grupy dewaforyzowane

0 pkt – działania operacji nie obejmują grup defaworyzowanych
SUMA PUNKTÓW
Minimalna ilość punktów, które musi zdobyć operacja: 3

IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY:

MIEJSCE:

DATA:

PODPIS:

PODPIS SEKRETARZA POSIEDZENIA RADY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:
Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający.
Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych kryteriów wyboru:
a.
b.
c.
d.

Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem
W kolumnie PRZYZNANA OCENA należy wpisać przyznaną liczbę punktów
Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i podpisu skutkuje nieważnością karty
W kryterium 1 i 3 dopuszcza się sumowanie poszczególnych punktów. W kryterium 2, 4, 5, 6 i 7 punkty nie
sumują się. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 15.

Miejsce na pieczęć LGD

KARTA OCENY OPERACJI
wg lokalnych kryteriów wyboru
Rada LGD Partnerstwo Dla Rozwoju

POSIEDZENIE RADY NUMER:
NUMER WNIOSKU:

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:

Cel ogólny LSR
LOKALNE KRYTERIA WYBORU

Cel I: Innowacyjna przedsiębiorczość sposobem zachowania bezpieczeństwa
ekonomicznego mieszkańców
PUNKTACJA
Operacja ma innowacyjny charakter w odniesieniu do:
1 pkt - nowego produktu lub usługi
1 pkt - nowej formy lokalnej współpracy

1
1 pkt - nowej organizacji i zarządzania
Innowacyjność

1 pkt - nowego sposobu lub zasięgu promocji
0 pkt – operacja nie zawiera elementu innowacyjności

Skala działalności

1 pkt – wnioskodawca ma status mikroprzedsiębiorcy

(nie dotyczy PREMII)

0 pkt – wnioskodawca nie ma statusu mikroprzedsiębiorcy

2

PRZYZNANA OCENA

Czas prowadzenia działalności

1 pkt – wnioskodawca prowadzi działalność gosp. nie
dłużej niż 3 lata

3
(nie dotyczy PREMII)

0 pkt - wnioskodawca prowadzi działalność gosp. dłużej
niż 3 lata
3 pkt – 3 lub więcej miejsc pracy

4

Liczba utworzonych miejsc pracy w
wyniku realizacji operacji

2 pkt – 2 miejsca pracy
1 pkt – 1 miejsce pracy

5

Zatrudnienie osób z grup
defaworyzowanych

1 pkt – wnioskodawca planuje zatrudnić osobę/osoby z
grup defaworyzowanych
0 pkt - wnioskodawca nie planuje zatrudniać osób z grup
defaworyzowanych
1 pkt – wiek do 35 lat

6

Wiek wnioskodawcy
0 pkt – wiek powyżej 35 lat
Zaangażowanie środków własnych

2 pkt – 71% i więcej

(nie dotyczy PREMII)

1 pkt – 61% – 70%

7

SUMA PUNKTÓW
Minimalna ilość punktów, które musi zdobyć operacja: 3
IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY:

MIEJSCE:

DATA:

PODPIS:

PODPIS SEKRETARZA POSIEDZENIA RADY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:
Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniający.
Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych kryteriów wyboru:
a.

Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem

b.
c.
d.

W kolumnie PRZYZNANA OCENA należy wpisać przyznaną liczbę punktów
Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i podpisu skutkuje nieważnością karty
W kryterium 1 dopuszcza się sumowanie poszczególnych punktów. W kryterium 2, 3, 4, 5, 6 i 7 punkty nie
sumują się. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 13

